
I. KAMPANIA REKRUTACYJNA ON-LINE 
Powierz nam kampanię ogłoszeniową, w której BIGRAM skutecznie wypromuje Twoją potrzebę rekrutacyjną.  
Rekruterzy BIGRAM wnikliwie przeanalizują aplikacje zainteresowanych Kandydatów.

KORZYŚCI 
  n cena - płatność po zakończeniu procesu rekrutacyjnego sukcesem
  n szybkość - rekomendacja Kandydatów już w  15 dni roboczych 
  n profesjonalna ocena Kandydatów - doświadczeni Rekruterzy i Asesorzy 
  n gwarancja - powtórzenie procesu bez ponoszenia dodatkowych opłat

Dzień dobry,

w tym dynamicznym dla wszystkich organizacji momencie, kiedy świat HR układa się 
na nowo, chcielibyśmy zaproponować rozwiązania dopasowane do obecnych wyzwań. 
Wierzymy, że przygotowane przez nas produkty i warunki współpracy pozwolą osiągać 
założone rezultaty w ramach optymalnych budżetów.

Poniżej prezentujemy pakiet możliwości, który będzie wsparciem zarówno w procesach 
rekrutacji, jak i transformacji.  
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DZIAŁANIA 
BIGRAM

  n kampania ogłoszeniowa
  n analiza i selekcja aplikacji
  n wywiady telefoniczne 

z wybranymi Kandydatami
  n rekomendacja najlepszych 

Kandydatów

  n kampania ogłoszeniowa
  n analiza i selekcja aplikacji
 n   przegląd bazy BIGRAM
  n wywiady on-line z wybranymi 

Kandydatami
 n   referencje (wywiady z osobami 
wskazanymi przez Kandydata)

 n   testy psychometryczne PROFILE 
XT (narzędzie on-line) 

  n rekomendacja najlepszych 
Kandydatów

  n kampania ogłoszeniowa
  n analiza i selekcja aplikacji
  n przegląd bazy BIGRAM
  n wywiady on-line z  wybranymi 

Kandydatami
  n  referencje (wywiady z osobami 

wskazanymi przez Kandydata)
 n   ocena kompetencji za pomocą 
Assessment Center

  n rekomendacja najlepszych 
Kandydatów

GWARANCJA brak 3 miesiące 5 miesięcy

II. KANDYDAT NA ŻĄDANIE
Nie wszyscy adekwatni Kandydaci aktywnie poszukują pracy i odpowiadają na ogłoszenia. BIGRAM skutecznie zaprosi do procesu 
rekrutacyjnego Kandydatów z 20 starannie wybranych firm. Unikalne kompetencje osób z branży zapewnią ciągłość biznesu oraz 
wartość dodaną na bardzo konkurencyjnym rynku.  

KORZYŚCI
  n dostęp do wybitnych Kandydatów nieszukających aktualnie pracy
  n szybkie wprowadzenie do spółki kompetencji odpowiadających potrzebom biznesu
  n poufność - rozpoznanie motywacji do zmiany pracy i oczekiwań finansowych bez konieczności ujawniania nazwy pracodawcy
  n płatność po zatrudnieniu



III. OCENA KOMPETENCJI ON-LINE
Skorzystaj z profesjonalnie przeprowadzanego on-line Assessment/Development Centre.

Ocena kompetencji on-line to możliwość przeprowadzania video interview i zadań symulacyjnych. To narzędzie, które pozwala na 
obiektywną i optymalną kosztowo oraz czasowo ocenę potencjału pracowników i kandydatów.

Assessment/Development Centre on-line wesprze Twoją organizację w procesach:
  n rekrutacji i selekcji pracowników
  n obiektywnej oceny mocnych stron i obszarów do dalszego doskonalenia pracowników
  n oceny potencjału rozwojowego pracowników
  n identyfikacji potrzeb rozwojowych zespołów i poszczególnych pracowników
  n reorganizacji w celu wyłonienia pracowników z największym potencjałem
  n budowania ścieżek karier. 

IV. OCENA 360 STOPNI ON-LINE
To proces oceny kompetencji menedżerskich. Umożliwia on uzyskanie informacji zwrotnej dotyczącej tego, jak osoby z najbliższego 
otoczenia zawodowego (szefowie, współpracownicy i podwładni) oceniają  pracę menadżera. Umożliwia on menedżerom uzyskanie 
informacji zwrotnej jak osoby z najbliższego otoczenia zawodowego (szefowie, współpracownicy i podwładni) oceniają ich pracę. 

Skorzystaj z gotowego systemu do oceny kompetencji menedżerskich CheckPoint 360 lub narzędzia „szytego na miarę” opraco-
wanego zgodnie z potrzebami Twojej organizacji.  

Ocena 360 stopni wesprze Twoją firmę w procesach:
  n diagnozy silnych stron i obszarów do rozwoju uczestników procesu
  n zaplanowania rozwoju i ścieżek kariery dla poszczególnych jednostek
  n zbudowanie planów szkoleń oraz działań rozwojowych dla grup. 

V. OUTPLACEMENT ON-LINE 
Na czas najbliższych miesięcy zbudowaliśmy programy outplacementu jako kombinację różnorodnych aktywności realizowa-
nych on-line. Programy te dostarczają Uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do znalezienia nowego zatrudnienia na 
obecnym rynku pracy. 

Programy outplacementu mogą być kierowane do indywidualnych osób lub też do większej grupy pracowników objętych zwolnie-
niami z przyczyn leżących po stronie organizacji (zwolnienia grupowe). 

KLUCZOWE ELEMENTY ON-LINE NASZYCH PROGRAMÓW:
  n Konsultacje indywidualne z Konsultantem/Ekspertem ds. Rynku Pracy
  n Symulacja rozmowy rekrutacyjnej z rekruterem BIGRAM (rozmowa+raport+feedback rozwojowy)
  n Sesje coachingowe z Coachem Kariery
  n Pakiet 4 webinariów „Zmiana Kariery Zawodowej” dostarczających Uczestnikom umiejętności i wiedzę na temat poruszania się 

po rynku pracy

  n Job Development czyli usługa wsparcia w docieraniu do ofert pracy, rekruterów i potencjalnych pracodawców
  n Dostęp do platformy outplacementowej on-line: BliskoKarieryBIGRAM zawierającej materiały, artykuły, filmy, wzory doku-

mentów, kreator CV oraz ćwiczenia wspierające ocenę dotychczasowej kariery zawodowej 

Doświadczenie BIGRAM, profesjonalizm i wiedza o rynku pracy naszych Konsultantów, szeroki wachlarz usług oraz referencje są 
gwarancją naszej elastyczności i skuteczności w działaniu na obecnym rynku pracy w ramach budżetu Klienta.  
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